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Allt fler falska sedlar i omlopp 
Antalet falska sedlar har ökat i omlopp. Under första kvartalet i år upptäcktes cirka 
4 000 falska sedlar till ett värde av cirka 900 000 kronor. Det är ungefär lika många 
som upptäcktes under hela 1999.  Ökningen utgörs framför allt av 100- och 500-
kronorssedlar producerade med hjälp av hemdatorer och färgskrivare.  
- Dessa sedlar kan vid första anblicken se äkta ut, men är ändå lätta att avslöja, 
berättar Mats Nilsson, utredare vid Riksbankens betalningsmedelsenhet.  
 
Så granskar man enkelt en sedel 

När man kontrollerar en sedel bör man titta efter flera äkthetsdetaljer. Ett snabbt 
och enkelt sätt som gäller sedlar av alla valörer är att hålla sedeln mot ljuset och 
kontrollera: 
 vattenmärke (upprepar framsidans porträtt, fast placerat eller löpande) och 
 säkerhetstråd (syns som en mörk linje och är inbakad i pappret).  

Känn samtidigt relieftrycket i valörbeteckningarna och porträttet.  
 
Den privatperson eller butik som upptäcker en falsk sedel uppmanas att 
polisanmäla detta. Dessvärre finns det ingen möjlighet till ersättning. Det är 
samtidigt brottsligt att själv försöka använda sedeln för inköp.  
  
Trots ökningen är förekomsten av falska sedlar liten.  Det totala antalet sedlar i 
cirkulation uppgår idag till cirka 313 miljoner, vilket motsvarar ett värde av drygt 85 
miljarder kronor.  
 
Riksbanken informerar butiker 

För att öka handelns vaksamhet, har Riksbanken tagit fram ett 
informationsmaterial riktat till butiker. Materialet distribueras bland annat i 
samarbete med branschorganisationen Svensk Handel. Materialet kan laddas hem 
från Riksbankens hemsida www.riksbank.se under Sedlar & mynt. 
 
För mer information, kontakta 
Mats Nilsson, utredare vid Riksbankens betalningsmedelsenhet tel. 08-787 04 85, 
Per-Olof Arevik, utredare vid Riksbankens betalningsmedelsenhet tel. 08-787 04 84 
eller Michael Johansson, sedelundersökare vid Statens Kriminaltekniska 
Laboratorium tel. 013-24 13 84. 


